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Secundário 

 

1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Filosofia da Religião: os argumentos tradicionais e contemporâneos 
 
Modalidade: Curso de Formação 
Duração: 25 horas (e-learning - 15 horas síncronas + 10h assíncronas, atividades práticas) 
N.º de Créditos: 1 
Formador: Domingos Faria e Luís Veríssimo (Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa) 
Destinatários: Professores de Filosofia, Grupo de Recrutamento 410 
Local da Formação: Plataformas virtuais Moodle e Zoom 

 

2.  RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE 
PROPONENTE 

Com a presente ação de formação pretende-se inserir os formandos no debate contemporâneo sobre 

os problemas, teorias, argumentos, e conceitos da Filosofia da Religião. Dado que na disciplina de 

Filosofia no Ensino Secundário há tópicos relevantes de lecionação sobre Filosofia da Religião, é 

importante atualizar os conhecimentos dos formandos sobre esse tópico e dar a conhecer o debate 

mais recente em torno desses problemas, teorias e argumentos, contribuindo para uma tomada de 

posição crítica e informada em relação a diversos pontos que se colocam nestes domínios de 

reflexão. 

Assim, esta formação tem como principais objetivos aproximar os formandos da discussão 

contemporânea da Filosofia da Religião, distinguindo os seus diferentes domínios de investigação e 

alargando a sua compreensão dos problemas que se colocam em cada um desses domínios, bem 

como promover o contacto com textos de referência da discussão Filosofia da Religião. 

Nesta ação de formação focaremos igualmente no trabalho colaborativo e nos dispositivos didáticos 

que coloquem o aluno no centro da aprendizagem no âmbito da Filosofia da Religião. Mais 

especificamente atenderemos ao trabalho em articulação entre professores para construírem planos e 

recursos didáticos e a construção de recursos que coloquem os alunos no centro da aprendizagem, 

como situações onde os alunos têm de efetuar exercícios de reflexão, de escrita, experiências 

mentais, entre outros. 

 

3. DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 



 

Professores do Grupo 410 (Filosofia) 

 



 

 

4. OBJETIVOS A ATINGIR 

No final os formandos deverão ser capazes de: 

 Caracterizar a Filosofia da Religião enquanto domínio de reflexão. 

 Dominar vocabulário específico da discussão da Filosofia da Religião contemporânea. 

 Compreender os principais problemas discutidos atualmente em Filosofia da Religião. 

 Avaliar criticamente a consistência dos atributos divinos e a relação entre eles, 
nomeadamente a omnipotência, omnisciência, perfeição moral. 

 Analisar criticamente os argumentos tradicionais e contemporâneos a favor e contra a 
existência de Deus: como o argumento ontológico de modal, o argumento cosmológico 
Kalam, o argumento da afinação minuciosa, o argumento lógico e indiciário do mal, o 
argumento da ocultação divina, entre outros. 

 Avaliar criticamente a racionalidade prudencial da crença em Deus, com a disputa 
entre o evidencialismo de Clifford e o fideísmo de Pascal e James. 

 Discutir as várias perspetivas da epistemologia da crença religiosa, como a posição 
inferencialista e a posição não-inferencialista. 

 Identificar autores de referência de cada uma das perspetivas em confronto. 

 Avaliar criticamente as principais perspetivas apresentadas. 

 Conceber recursos didáticos relacionados com as temáticas da Filosofia da Religião. 

 

5.  CONTEÚDOS DA AÇÃO (Discriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a 
cada componente) 

1. Introdução à Filosofia da Religião. [1 hora] 

1.1. O que a Filosofia da Religião? 

1.2. Os problemas da Filosofia da Religião 

2. Problema da consistência dos atributos divinos. [4 horas] 

2.1. O conceito teísta de Deus. 

2.2. Será que cada um dos atributos divinos é em si consistente? Argumentos e objeções. 

2.3. Será que a combinação de atributos divinos é consistente? Argumentos e objeções. 

3. Argumentos tradicionais e recentes a favor da existência de Deus. [5 horas] 

3.1. Argumento ontológico (versão tradicional e modal) 

3.2. Argumento cosmológico (versão tradicional tomista e do kalam) 

3.3. Argumento teleológico (versão tradicional e da afinação-minuciosa) 

4. Argumentos tradicionais e recentes contra a existência de Deus. [5 horas] 

4.1. Argumento do mal (versão lógica e probabilística). 

4.2. Argumento da ocultação divina 

4.3. Explicações evolucionistas da crença teísta 

5. A disputa sobre a racionalidade prudencial da crença religiosa. [5 horas] 

5.1. O prudencialismo de Clifford. 

5.2. O fideísmo de Pascal e James. 

6. A disputa sobre a racionalidade epistémica da crença religiosa. [5 horas] 

6.1. A posição inferencialista de John Mackie. 

6.2. A posição não-inferencialista de Alvin Plantinga. 

6.3. O problema do pluralismo e da diversidade religiosa. 



 

 

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO (Discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a 
ministrar : Teóricas, Teórico/Práticas, Práticas, de Seminário) 

 

As sessões serão compostas por uma parte teórica e uma parte prática. Iniciam-se com a exposição 

teórica e demonstrativa dos conteúdos, por parte do formador, e com exemplos devidamente 

contextualizados. Segue-se uma exploração conjunta com os formandos dos conteúdos abordados. 

 

A formação será suportada por uma plataforma Moodle, de fácil acesso e utilização, cujo endereço 

será divulgado oportunamente e que conterá toda a documentação fundamental e de apoio. Esta 

plataforma proporcionará um espaço de reflexão e de partilha entre os formandos. As sessões 

síncronas serão realizadas com recurso à plataforma Zoom, de utilização fácil e intuitiva, cujo 

endereço será oportunamente divulgado. 

 

O formador estará disponível para esclarecer e apoiar os formandos em possíveis dificuldades na 

utilização destas plataformas. 

 

Em grupo, ou individualmente, os formandos deverão realizar exercícios de consolidação das 

aprendizagens realizadas com recurso aos materiais disponibilizados para o efeito através da 

plataforma Moodle (como leitura e debate de textos relevantes, discussão em fórum dos problemas em 

consideração, entre outros), bem como construirão materiais e recursos didáticos para se lecionar 

Filosofia da Religião no Ensino Secundário. 

 

 

PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES 

SESSÕES Síncronas Assíncronas Conteúdos 
1ª 3h 2h Tópico 1 e 2 
2ª 3h 2h Tópico 3 
3ª 3h 2h Tópico 4 
4ª 3h 2h Tópico 5 
5ª 3h 2h Tópico 6 

TOTAL 15h 10h  
 

 



 

 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA AÇÃO 

 

A ação de formação só irá funcionar com o número mínimo de 18 formandos (número 

máximo a admitir: 25 formandos).  

Os formandos são responsáveis por garantir que possuem conhecimentos básicos de 

informática e equipamento informático com ligação à internet e com webcam e micro. 

 

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

 

Itens sobre os quais deve incidir a Avaliação  

 

1- Acompanhamento contínuo e formativo do trabalho desenvolvido pelos formandos e grupos de 

trabalho nas sessões: Participação; Realização das tarefas nas sessões; introduzir instrumentos 

de natureza pedagógica a serem realizados pelos formandos [50%]. 

 

2- Realização de um trabalho final sobre um dos tópicos de filosofia da religião [50%]. 

 

Os formandos são obrigados a participar em 2/3 das sessões síncronas e a realizar todas as tarefas 

propostas.  

 

De acordo com os critérios previamente estabelecidos, classificados na escala de 1 a 10, conforme 

indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, com a menção qualitativa de:  

- 1 a 4,9 valores – Insuficiente  

- 5 a 6,4 valores – Regular  

- 6,5 a 7,9 valores – Bom  

- 8 a 8,9 valores – Muito Bom  

- 9 a 10 valores – Excelente 

 

 

9. MODELO DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

 

a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito pelo CFAE;  

b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito pelo CFAE;  

c) pelo Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos 

instrumentos avaliativos utilizados por formandos e formador. 
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